
MINISTERUL 
AGRICULTURII 

INDUSTRIE! ALIMENTARE 
AL REPUBLIC!! MOLDOVA 

MINISTRY OF AGRICULTURE 
AND FOOD INDUSTRY OF THE 

REPUBLIC OF MOLDOVA 

ORDINUL 
mun. Chisinau 

oi astern \s'i ic 201G 
Cu privire la crearea Comitetului 
de Wo-nitorizare a SNDAR 201-92020 

N22-5_4_ 

In vederea realizarii obiectivelor specifice din Matricea de politici a Acordului de 
finantare dintre Guvemul Republicii Moldova si Comisia Europeand privind 
implementarea Programului ENPARD Moldova - suport pentru agricultura si dezvoltare 
rurala, ratificat prin Legea nr. 177 din 22.10.2015 (publicat in Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2015, nr. 317-323, art. Nr: 576) 

OFtDON: 

I. Se instituie Comitetul de Monitorizare a implementarii Strategiei nationale pentru 
dezvoltare agricola si rurala pentru anii 2014-2020 (SNDAR 2014-2020) si a 
valorificarii Fondului anual de subventionare a producatorilor agricoli, conform 
anexei nr. 1. 

2. Se aproba Regulamentul de activitate al Comitetului de Monitorizare, conform 
anexei nr. 2. 

3. Directia Analiza, Monitorizare si Evaluare a Politicilor va asigura secretariatul 
Comitetului de Monitorizare. 

4. Se stabileste ca, in caz de eliberare din functie a unor membri ai Comitetului de 
monitorizare, functiile lor vor fi exercitate de persoanele nou angajate in posturile 
respective, fard emiterea unui nou ordin. 

5. Controlul prezentului ordin se pune in sarcina domnului lurie USURELU, 
viceministru al agriculturii §1 industriei alimentare. 

Ministru  r 	 GRAMA 



Proiectul de ordin este elaborat de Directia analizA, monitorizare *i evaluare a politicilor 

Diana Gherman 

Coordonat: lithe USURELU 

Veaceslav Cemat 

Exec: Carantil Dan 
lel: 022 21 00 63 



Anew nr. 1 

ía Ordinul MA1A nr. 254 din 05.12.2016 

Componenja nominala a Comitetului de monitorizare a implementarii Strategiei 
najionale pentru dezvoltare agricola i rurala pentru anii 2014-2020 §i a Fondului 

anual de subvenjionare a producatorilor agricoli pentru anul 2016 

Prgedinte al Comitetului: 
Eduard GRANIA —ministru al agriculturii i industriei alimentare 

Membri din partea autoritatilor nationale: 
Jude USURELU 

	

	- viceministru al agriculturii si industriei alimentare, 
vicepresedinte; 

Nadejda Russu 

	

	- consultant superior, Sectia finantele economiei nationale 
din cadrul Directiei finantele economiei nationale 
cheltuieli capitale, Ministerul Finantelor; 

Igor Lungu 	 - consultant principal, Directia resurse naturale 
biodiversitate, Ministerul Mediului; 

Olga Volcov 	 - consultant principal, Directia generala cooperare economica 
intemationala, Ministerul Economiei; 

Valentina Tap4 

	

	- ef al Directiei politica i cooperare regionald, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale i Constructiilor; 

Vitalie Procescu 

	

	- sef al Directiei supravegherea unitatilor de producere a 
alimentelor de origine animala, Agentia Nationala pentru 
Siguranta Alimentelor; 

Daniela $orahmetov 	- consultant principal, Directia coordonarea politicilor 
planificare strategica, Cancelaria de Stat 

Membri observatori Ora drept de vot): 
Diana Gherman 

	

	- §ef directie analiza, monitorizare si evaluare a politicilor, 
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, membru 

observator 
Galina Petrachi 

	

	- director adjunct at Agentiei de Interventie si Plati pentru 
Agricultura, membru observator 

Iva Stamenova 

	

	manager programe in domeniul agriculturii si dezvoltarii 
rurale, Delegatia Uniunii Europene in Republica Moldova, 
membru observator 



Membri din partea altor parteneri interesati: 
Carolina Linte 
	 Asociatia Patronala Asociatia Nationala a Produselor de 

Lapte si Produse Lactate „Lapte" 
Vitalie Pintilii 
	

Asociatia Obsteasca „Pomusoarele Moldovei" 
lurk Bivol 
	

Cooperativa „Fructbioimpex" 
Valeriu Cosarciuc 	presedinte al Federatiei Nationale a Fermierilor din 

Moldova 
Nicolae Starciuc 	prorector pentru activitatea 	Universitatea 

Agrara de Stat din Moldova 
Anatolie Ignat 
	

doctor in startle economice, Institutul National de 
Cercetari Economice 

Viorel Furdui 
	

director executiv, Congresul Autoritatilor Locale din 
Moldova 

Christine Oriol 

	

	 manager programe in domeniul agriculturii, People in 
Need 



Anexa ii,. 2 
Ia ordinul MAIA 

nr. 254 din DS.12.1 

REGULAMENT 
cu privire la activitatea Comitetului de Monitorizare a implementarii 

Strategiei Nationale de Dezvoltare Agricola gi Rurala pentru still 2014-2020 
si a valorificarii Fondului de subventionare a producatorilor agricoli 

Capitolul I. DISPOZITII GENERALE 

1. Prezentul Regalement stabilegte modal de constituire, componenta gi reglementarea 
activitatii Comitetului de Monitorizare a implementarii Strategiei Nationale de Dezvoltare 
Agricola gi Rurala pentru anii 2014-2020 gi a Fondului anual de subventionare a 
producatorilor agricoli. 

2. in intelesul prezentului Regalement termenii utilizati au unnatoarea semnificatie: 
I) „Minister" se refera la Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare, 
2) „Comitet" se refera la Comitetul de Monitorizare, 
3) „Pregedinte" se refera la Pregedintele Comitetului de Monitorizare, 
4) „Program" se refera la Programul pentru Agricultura gi Dezvoltare Rurala, 

care include Strategia Nationala de Dezvoltare Agricola gi Rurala pentru anii 
2014-2020 gi Fondul anual de subventionare a producatorilor agricoli, 

5) „Secretariat" se refera la Directia Analiza, Monitorizare i Evaluare a 
Politicilor a Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare, care are rolul 
de secretariat permanent al Comitetului, 

6) „CNAE" se refera la Coordonatorul National pentru Asistenta Extema, care 
este Cancelaria de Stat, 

7) „Observator" se refera la expertii din domeniile relevante pentru 
implementarea Programului, 

8) "Strategic" se refera la Strategia Nationala de Dezvoltare Agricola gi Rurala 
penny anii 2014-2020. 

3. Comitetul de Monitorizare este responsabil de monitorizarea gi evaluarea 
implementruii Programului pentru Agricultura gi Dezvoltare Rurala, , i va revizui rezultatele 
implementarii acestuia, In special, realizarile obtinute in report cu obiectivele stabilite pentru 
diferite masuri i progresul privind utilizarea alocatiilor fmanciare pentru masurile in cauza, 
precurn gi a valorificarii Fondului anual de subventionare a producatorilor agricoli. 

Capitolul II. DESEMNAftEA MEMBR1LOR 
STRUCTURA COMITETULUI 

4. Comitetul se instituie prin Ordin al Ministrului Agriculturii gi Industriei Alimentare. 
5. Comitetul se constituie din reprezentanti ai: 

1) Ministerul Agriculturii gi Industriei Alimentare; 
2) Ministerul Finantelor; 
3) Ministerul Mediului; 
4) Ministerul Economiei; 
5) Ministerul Dezvoltarii Regionale gi Constructiilor; 
6) Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor; 
7) Cancelaria de Stat; 
8) reprezentanti ai partilor interesate. 



6. in componenta Comitetului se includ membrii observatori, fara drept de vot, din 
reprezentanti ai Ministerului, Agentiei de Interventie i Plati pentru Agricultura $i Delegatiei 
Uniunii Europene in Republica Moldova, donatori, organizatii intemationale. 

7. Autoritatile i partite interesate prevazute la punctul 5 vor desemna impreuna cu 
candidaturile membrilor. 

8. Calitatea de membru si membru observator inceteaza: 
I) la cererea proprie; 
2) prin revocarea de catty autoritatea sau partea interesata care I-a desemnat; 

responsabile de creare a Comitetului si desemnarea membrilor acestuia; 
3) in caz de eliberare din functia detinutfl in cadrul autoritatii sau partii interesate 

care I-a desemnat; 
9. Presedintele i adjunctul acestuia se desemneaza prin Ordinul de instituire a 

Comitetului. 
10. Functia de pre$edinte si adjunct poate fi exercitata doar de catre functionari publici 

de demnitate publica. 
11. Presedintele poate, dupa caz, invite la lucrarile Comitetului reprezentanti ai altar 

autoritatilor publice sau experti locali sau intemationali. 
12. Membrii Comitetului au dreptul la un singur vot. 
13. Numitrul membrilor in componenta Comitetulu, desemnati de catre partile 

interesate, va Ii eel putin egal cu numru-ul de membri delegati de autoritatile publice prevazute 
la punctul 5 subpunctele I) — 7). 

14. Componenta Comitetului se coordoneaza in prealabil cu Delegatia Uniunii Europene 
in Republica Moldova. 

15. Delegatia Uniunii Europene in Republica Moldova va participa la lucrarile 
Comitetului, avand ftmctie consultativa fare drept de vot. 

16. Reprezentantul Delegatiei isi poate expune verbal comentariile subiectelor puse in 
discutie indicate in ordinea de zi. Cu toate acestea, pozitia oficiala a Cornisiei Europene va Ii 
considerath doar acea care este exprimata in forma scrisa. 

Capitolul UI. RESPONSABILITATILE I SARCINILE COMITETULUI 

17. Comitetul indeplineste urmatoarele functii: 
I) asigura eficacitatea i calitatea implementarii Programului, pentru a realize 

obiectivele stabilite, inclusiv: va pune la dispozitia Ministerului informatia legata de progresul 
inregistrat la implementarea Programului, prin intermediul masurilor sau operatiunilor. Acest 
lucru va include rezultatele obtinute, indicatorii financiari de implementare, concluziile 
operationale. 

. 2) evalueaza Programul si rezultatele acestuia, in special, realizarile legate de 
indeplinirea anumitor obiective stabilite pentru diferite masuri i progresul privind utilizarea 
alocatiilor financiare pentru acele masuri din Program, prezentate sub forma unor tabele 
actualizate de monitorizare; 

3) aproba planurile anuale de evaluare a Programului;. 
4) supune revizuirii periodice progresul in urma realizarii obiectivelor, obtinerii 

rendtatelor planificate $i celor stabilite in Program si pune in discutie mice aspecte sau actiuni 
problematice; 

5) examineaza i aproba rapoartele de implementare anuale si finale inainte de a Ii 
expediate care Coordonatorul National pentru AsistentA Extema; 

6) inainteaza propuneri de modificare a Programului necesare intru asigurarea realizarii 
obiectivelor acestuia $i sporirii eficientei asistemei oferite; 

7) excunineaza i aprobil activitatile de comunicare; 
8) prezinta opinia se pe marginea oricarui aspect ce tine de implementare Programului. 



18. Documentele finale ale Comitetului se publica. 
19. Data si locul desfasurarii sedintelor Comitetului se stabileste de Presedinte. 
20. Comitetul se intruneste cel putin de doult oil pe an. 
21. Presedintele poate, din propria sa initiativa sau la initiativa a 1/3 din membri, sau la 

initiativa Comisiei, convoca sedinte ad-hoc. 
22. Presedintele propune ordinea de zi a sedintei Comitetului, care se comunicii 

membrilor prin intermediul secretariatului cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data 
stabilita pentm desfasurarea sedintei. 

23. Invitatia de participare la sedinta este insotita de ordinea de zi propusa, inclusiv 
mice documente de insotire, care pot Ii puse la dispozitie alit pe suport de Hite cit 
electronic.. 

24. In cazul in care documentele nu au fost expediate la limp, membrii pot solicita 
excluderea unui subject de pe ordinea de zi si examinarea acestuia In sedinta urmatoare sau 
pot lua aceastA decizie in forma pnxedurala scrisa. 

25. in ordinea de zi se face o distinctie clanl intre intrebarile/problemele pentru care 
Comitetul trebuie sä prezinte opinia sa si alte aspecte cc ;in de simple informare a Comitetului 
sau un simplu schimb de idei/pareri. 

26. In cazul in care un membru doreste sit completeze ordinea de zi, acesta va expedia o 
astfel de solicitare in forma scrisa impreuna cu documentele de insotire, Cu cel putin 3 zile 
lucratoare inainte de sedinta stabilita. 

27. Ordinea de zi va fi aprobata la inceputul sedintei. 
28. Cu votul majoritatii membrilor prezenti Comitetului poate decide amMarea adoptarii 

unei decizii cu privire la o anumitA problema din ordinea de zi, pana la urmatoarea sedinta. 
29. Membrii vor analiza documentele inainte de sedinta Comitetului, in vederea fonnru-ii 

opinieitpunctului lor de vedere. Pentru aceasta activitate, membrii pot utiliza serviciile 
experfilor tehnici i consulta documentele suplimentare, dupa necesitate. 

30. Deciziile, prezentarile i procesele verbale ale Comitetului se publica pe pagina web 
a Ministerului Agriculturit si Industrie' Alimentare. 

Capitolul IV. PARTICIPAFtEA LA $ED1NTELE COMITETULU1 

31. Sedintele Comitetului sunt conduse de presedinte. In caz de absenta a presedintelui, 
functiile acestuia sum exercitate de catre adjunct. 

32. Presedintele are urmatoarele functii: 
1) conduce sedintele Comitetului; 
2) propune ordinea de zi a sedintelor Comitetului; 
3) stabileste data si locul desfasurarii sedintelor Comitetului; 
4) semneaza procesele-verbale ale sedintelor Comitetului; 
5) solutioneaza conflictele aparute intre membrii Comitetului. 

33, Membrii Comitetului participa personal la sedintele Comitetului. 
34. In caz de absenta, la sedinta participa membru supleant desenmat. 
35. Once schimbare a membrilor i membrilor supleanti, intervenitti in temeiul 

punctului 8, se comunica Secretariatului Comitetului cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de 
sedingt. 

36. Presedintele vu sesiza autoritAtile publice sau partile interesate despre absenta de la 
sedintele Comitetului a membrilor sau membrilor supleami desemnati de atm acestia. 

Capitolul V. LUAFtEA DECIZIILOR/VOTAREA 

37. Deciziile in cadrul Comitetului se adopta cu votul a cel putin 2/3 din membrii 
Comitetului. 



38. in cazul in care nu se ajunge la un consens pentru o anumita problema, aceastil 
problema va fi adresata unui grup de lucru creat pentru solutionarea problemei respective. 

39. Comitetul va fi informat despre concluziile discutiilor gi se va incerca a ajunge la un 
consens in gedinta viitoare. 

40. Daca totusi nu se poate ajunge la un numitor comun, va urma procedura de vot. 
Decizia se considerA adoptata daca au votat pentru % din membri prezenti. 

41. Membrul Comitetului este in drept sa ceara consemnarea opiniei separate in 
dezacord asupra problemei, va avea posibilitatea sa-gi exprime punctul sau de vedere in 
procesul verbal al sedintei. 

42. In caz de probleme urgente, care nu constituie motiv de convocare a unei gedinte a 
Comitetului, Pregedintele poate expedia o propunere membrilor Comitetului pentru a fi 
aprobata in seals. 

43. Pregedintele va expedia membrilor Comitetului un proiect de decizie, insotit de o 
nota explicativa. 

44. Membrii Comitetului pot sa-si exprime punctul de vedere timp de 15 zile lucratoare 
din data transmiterii proiectului de decizie. 

45. Propunerea va Li adoptata in conformitate cu prevederile punctelor 40 — 41. 
46. De indata cc procedura scrisa va ft finalizata, Pregedintele va informa membrii 

Comitetului despre rezultate, inclusiv comentariile parvenite de la membrii Comitetului. 
47. Refuzul de a adopta o anumita decizie trebuie sa fie justificat. 
48. 0 propunere refiaata in cadrul unei proceduri sense, precum gi justificarea 

refuzului, vor fi discutate In urmAtoarea gedinta. 

Capitolul VI. 1NREGISTRARILE DE LA $EDINTE 

49. La fiecare gedinta a Comitetului se va intocmi un proces-verbal. 
50. Procesele-verbale sunt intocmite de secretariat sau de o persoana desemnata de 

Pregedinte. 
51. Procesul-verbal va include: 

I) ordinea de zi a gedintei; 
2) lista participantilor; 
3) rezumatul gedintei Cu toate interventiile realizate; 
4) rezultatul vothrii; 
5) deciziile adoptate gi recomandfuile emise de Comitet. 

52. Proiectul procesului verbal se expediaza tuturor membrilor Comitetului pentru 
comentarii limp de 15 zile lucratoare dupa fiecare gedinta. 

53. Membrii Comitetului vor prezenta observaliile, remarcile gi recomandarile proprii 
catre secretariat timp de 5 zile lucratoare din data primirii. 

54. Proiectul procesului verbal, inclusiv gi comentariile membrilor Comitetului, vor ft 
expediate Comisiei pentru comentarii cel tfirziu timp de 5 zile lucratoare din ultima zi stabilita 
pentru expunerea comentariilor membrilor Comitetului. 

55. Cite o copie a fiecArui proces verbal va fi pastrata permanent in arhiva Directiei 
Allah* Monitorizare gi Evaluare a Politicilor gi la Sectia documentare i arhivit a 
Ministerului Agriculturii gi Industriei Alimentare. 

56. Procesele-verbale vor fi discutate i adoptate la inceputul urmatoarei gedinte. 

Capitotul VII. SECRETARIATUL CONIITETULUI 

57. Directia Analiza, Monitorizare i Evaluate a Politicilor a Ministerului Agriculturii 
Industriei Alimentare acorda suport Comitetului intru buna functionare a acestuia indeplinind, 
In acelagi timp, rolul de secretariat permanent al Comitetului. 

58. In privinta aceasta, Directia Analiza, Monitorizare i Evaluare a Politicilor a 
Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare va asigura cä toata informatia relevanta 
privind evolutia masurilor este pusa la dispozitia Comitetului. 



59. Secretariatul va indeplini sarcinile necesare pentru buna desfagurare a activitatii 
Comitetului ai, in special: 

I) va colecta sau elabora ai traduce documentele ai materialele (rapoarte, analize, 
propuneri) necesare pentru activitatea Comitetului gi le va distribui, fie in format electronic 
sau pe hArtie, tuturor membrilor Comitetului; 

2) va organiza ai pregati aedintele Comitetului i va acorda sprijin la realizarea 
activitatilor; 

3) va intocmi procesele verbale ale aedintelor Comitetului; 
4) va ft responsabil de evidenta ai documentarea activitatii Comitetului, inclusiv 

documentarea tuturor afirmatfilor i deciziilor luate la aedinte; 
5) va execute deciziile Comitetului al va asigura schimbul necesar de informatii intre 

partite implicate; 
6) va asigura transparenta activitatii Comitetului; 
7) va asigura toate aranjamentele tehnice i logistice, inclusiv traducerea ai interpretarea, 

dupA necesitate, pentru a pennite participarea eficientii la discutiile Comitetului i luarta 
deciziilor de atre membrii acestuia. 

60. Corespondenta ce tine de activitAtile Comitetului se expediazA in adresa 
Secretariatului Comitetului. 

Capitolul VIII. GRUPURI DE EXPERT' 

61. Preaedintele poate crea grupuri de expeni pentru solutionarea ariumitor probleme. 
62. Grupurile de experti se constituie din membrii ai Comitetului, precum i alti experti 

desemnati de Comitet. 
63. in baza rezultatelor activitatii acestora, grupurile de experti vor expedia propuneri ai 

recomandari catre Comitet. 

Capitolul IX. CONTINUITATEA DECIZIILOR COMITETULUI 

64. Preaedintele va monitoriza implementarea deciziflor Comitetului gi va intreprinde 
masurile necesare pentru a asigura implementarea propriu-zisti in perioada dintre aedintele 
Comitetului. 

65. Preaedintele poate solicits rapoarte privind executarea deciziei Comitetului din 
partea institutiilor respective. Preaedintele va prezenta un scurt raport despre activitAtile 
realizate la urmatoarea aedinta a Comitetului. 

66. Rapoartele Comitetului or ft elaborate in conformitate Cu planul de lucru ai graficul 
adoptat de catre Comitet. 

Capitolul X. CONFLICTELE DE INTERESE I CODUL DE CONDUITA 

67. Fiecare membru al Comitetului gi membrii supleanti vor semna o declaratie de 
impanialitate gi cod de conduita. 

68. Codul de conduita include urrnatoarele principii: 
1) Membrii Comitetului nu au dreptul sä ofere sfaturi/consiliere persoanelor fizice sau 

juridice, gi nici sa nu fie dependenti de persoane care ar putea afecta impanialitatea acestora in 
exercitarea functiflor sale ca membri ai Comitetului. Li nu vor utilize calitatea lor de membru 
pentru a obtine privilegii sau beneficii pentru ei inii sau pentru alte persoane; 

2) Membrii Comitetului nu vor utilize calitatea lor de membru pentru a °Nine beneficii 
executive pentru ei inii sau pentru alte persoane, datorita influentei asupra deciziilor 
juridice. 

69. in cazul in care un membru al Comitetului incalca principiile de impartialitate, 
Preaedintele, prin intermediul Secretariatului, va emite o avertizare in scris acestui membru. 
In caz de incitIclui repetate, Secretariatul va solicita in scris autoritatii sau partii interesate, 



revocare,a membrului aflat in conflict de interese sau care l'ncalcA codul de conduita 
desemnarea altui reprezentant In Comitetului. 
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